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Evropský pohár Slovensko

V kolébce Slovenského biketrialu v Záriečií se konal letos první Evropský pohár
v biketrialu. Pro české jezdce to byla současně druhá nominační soutěž pro MS. Do místa
soutěže nedorazili ke své vlastní škodě přihlášení jezdci z Maďarska a Ukrajiny, neboť soutěž
byla tradičně velmi kvalitně připravena a sešla se zde dobrá konkurence z Polska, Německa,
Švédska a České republiky.
V sobotu startovali kategorie Elite, Senior a Junior. Naši jezdci startovali v kategoriích podle
BIU. Jan Musil startoval v kategorii Junior, ač věkem náleží do kategorie Minime. Tím
přenechal body dalším našim jezdcům této mládežnické kategorie. V soutěži však příjemně
překvapil třetím místem. Nad všemi juniory, ale i seniory kraloval David Herka. Ten na
červené trati našlapal nejméně - 20 trestných bodů, druhý byl Polák Filip Mrugala, který na
kontě měl již 44 bodů.
V kategorii Senior vyhrál Bjorn Levin ze Švédska s 23 body a jak vypadá je dobře připraven
na Evropský šampionát. Na druhém místě skončil Tomáš Zedek a třetí byl Slovák Samuel
Grečner . Jirka Koloc po „katastrofickém“ prvním kole se zvedl a dokázal v druhém kole
upsat 13 bodů a jako druhý z našich skončil na místě šestém. Karel Brambora byl osmý a
Tomáš Herka dvanáctý. Tím byla uzavřena účast našich. Za zmínku stojí, že v této kategorii
startoval i Štefan Pčola, dřívější excelentní jezdec kategorie Elite ..… a sám dodal: „přišel
jsem si protáhnout kosti a podívat se mezi kamarády, kde je mi vždy dobře“. Skončil na
čtvrtém místě a byl vlastně nejlepším Slovákem v kategorii Senior, neboť Samo Grečner je
věkem Junior. Velký respekt.

V kategorii Elite se pak
očekával boj zejména
mezi jezdci Slovenska a
Polska, které doplnili dva
naši nováčci ve světové
Elitě, mladíček Vašek
Kolář a zkušený Adam
Procházka. Na jejich
výkon pak byla zvědava
celá řada
zainteresovaných, včetně
vedení reprezentace ČR.
Nutno říci, že vše
probíhalo podle
očekávaného scénáře.
Domácí Peter Barták
nenechal nikoho na
pochybách, že je
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nejlepším Slovenským
jezdcem. Peter trvale patří
mezi světovou špičku této
kategorie. Přesto i on se
nevyvaroval několika chyb
při cestě za nejlepším
výsledkem. Úsek č. 1 byl pro
něj jakoby zakletý, vždy dal
za 5. To však neovlivnilo
jeho vítězství stylem start cíl.
Adam Procházka zajel první
kolo velmi dobře a s 23 body
se zařadil na druhé místo,
naopak Vašek Kolář první
kolo „zaspal“ a s 38 body na
tom byl hůře. V druhém kole
si však role vyměnili a
Vašek zajel třetí výsledek …
za 23 bodů a Adam se
znatelně pohoršil … jel za 31 bodů. Třetí místo je pro Adama povzbuzením a šesté místo pro
Vaška jistým příslibem. Druhý skončil Karol Serwin z Polska, čtvrtý Slovák Jano Šidlík a
pátým odměněným byl Pawel Reczek z Polska.
Kontrolní úseky byly tradičně těžké, ale postaveny podle „staré školy“ většinou na známých
úsecích z minulých let. Skoro neprůjezdný úsek č. 2 pak byl toho jasným důkazem. Každý
pořadatel je však limitován přírodními podmínkami. Většina výskoků pak byla jen na jednu
stranu, což byl pro jezdce s opačným střihem velkým oříškem. Bezvadné značení kontrolních
úseků „průjezdními brankami“ a korektní rozhodování rozhodčích na kontrolních úsecích, což
vždy potěší.

V neděli se jela druhá část Evropského poháru, která byla určena pro mládežnické kategorie.
Závodní trať se přesunula na druhou stranu silnice vedoucí obcí - do nového amfiteátru,
vybodovaného za pomocí Evropské únie. Zde se nacházela poslední sekce a proběhlo zde
slavnostní ukončení první soutěž EP. Jezdci absolvovali celkem osm sekcí z toho čtyři byly
umělé, tři na hlíně, ve stržích vymletých potokem a jedna sekce vedla podél a pro Minime i z
části v řečišti. Mezi přírodními a umělými sekcemi u školy, museli jezdci přecházet přes
přechod rušnou komunikaci vedoucí do Púchova. Pořadatel však pro bezpečnost jezdců a
návštěvníků udělal maximum a po celou dobu soutěže přechod přes silnici zajišťovala policie
SR. V kategorii Minime a Benjamin jsme měli po čtyřech jezdcích. Vašek Gryc skončil v
minimech druhý za Slovákem Tomášem Kalusem, ale před třetím Polákem Lukaszem
Sobczykem. V kategorii Benjamin potvrdil dobrou formu z Brna Ondřej Šenk, který porazil
Slováka Miroslava Kolárika a Matěje Popelku. V kategorii Femine jely obě sestry Kabické a
byť skončily na posledních místech, účast byla pro obě přínosem. Škoda, že nepřijel nikdo z
naší kategorie Poussin. Rodiče asi nenašli odvahu na účast svých ratolestí v první zahraniční
soutěži, byť u našich blízkých sousedů. Mrzelo, že někteří naši přihlášeni jezdci se bez
omluvy k soutěži nedostavili. Vůči pořadateli je to nefér.
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Kdo přijel na Slovensko jistě nelitoval, neboť zde strávil krásný a sluneční sportovní víkend.
K Evropskému poháru: S končenou platností byl Italy odvolán druhý EP, který se měl konat
po prázdninách. Druhou a poslední soutěží Evropského poháru bude tedy závod v Anglii, kam
se nezapomeňte přihlásit individuálně. Je možné, že v Anglii bude umožněno ubytování i v
rodinách, o čemž jedná EBU. Ke startu v Anglii vám postačí pojištění a licence BIU. Start je
na vaše náklady a nebezpečí, ČMF nezajišťuje k této soutěži reprezentační výjezd. Českým
jezdcům jež se zúčastní EP v Anglii bude v roce 2009 umožněn start na Mistrovství Evropy.
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